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ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ 

(доктору ветеринарних наук, професору Віталію Йосиповичу Іздепському – 70 років) 

 
 
Упродовж семи років, із 1999 по 2006, кафед-

ру хірургії та акушерства Полтавської державної 
аграрної академії очолював відомий вчений у 
галузі ветеринарної хірургії, доктор ветеринар-
них наук, професор Віталій Йосипович Іздепсь-
кий. 
Він народився 5 вересня 1943 року у с. Барські 

Чемериси Барського району Вінницької області 
у сім'ї колгоспників. У 1960 pоці, після закін-
чення середньої школи, працював на меблевій 
фабриці. З 1962 до 1965 pоку проходив строкову 
службу у лавах Радянської армії, після чого пра-
цював фрезерувальником на Барському машино-
будівному заводі. 
Із 1966 по 1971 pік Віталій Іздепський – сту-

дент ветеринарного факультету Білоцерківсько-
го сільськогосподарського інституту, після за-
кінчення якого свою трудову діяльність розпо-
чав головним ветеринарним лікарем спецгоспу з 
відгодівлі молодняку великої рогатої худоби у 
Звенигородському районі Черкаської області. 

Водночас із виконанням обов'язків лікаря вете-
ринарної медицини активно займався науковою 
роботою з вивчення етіології та патогенезу нек-
розу ахіллового сухожилка у бугайців на відго-
дівлі, яку в 1980 році успішно захистив у вигляді 
кандидатської дисертації. Після набуття прак-
тичного досвіду й успішного проведення науко-
вих досліджень у 1978 році був запрошений на 
посаду асистента кафедри хірургії Білоцерківсь-
кого СГІ, де у 1986 році одержав звання доцента.  
Віталій Йосипович Іздепський постійно під-

вищував свою кваліфікацію педагога й науковця. 
Плідну наукову діяльність він присвятив ви-
вченню патології суґлобів у сільськогосподарсь-
ких тварин, яка у 1993 році увінчалась успішним 
захистом докторської дисертації на тему «Арт-
рити у свиней: патогенез і патогенетичні методи 
лікування», а в наступному році був затвердже-
ний у званні професора. 
У 1993 році В. Й. Іздепський призначається 

завідувачем кафедри незаразної патології 
ІПНКСВМ Білоцерківського сільськогосподар-
ського інституту, у 1999 р. був переведений до 
Полтавського державного сільськогосподарсько-
го інституту на посаду завідувача кафедри хірургії 
та акушерства. За роки роботи на кафедрі профе-
сор В. Й. Іздепський багато уваги надавав модерні-
зації навчального процесу й наукової роботи, 
створенню наукової лабораторії та клініки вете-
ринарної медицини, їх оснащенню, підготовці 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
За роки роботи в Полтавській державній аграр-
ній академії Віталій Йосипович підготував із  
числа працівників кафедри п’ятьох кандидатів  
наук, двоє з яких згодом стали докторами наук, 
професорами. Усього професор Іздепський В. Й. 
підготував чотирьох докторів і 12 кандидатів 
ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – 
ветеринарна хірургія.  
Професор В. Й. Іздепський у співавторстві ви-

дав підручники зі «Спеціальної ветеринарної 
хірургії», «Загальної ветеринарної хірургії» та 
«Довідник ветеринарного лікаря», а також чоти-
ри посібники: «Применение лазеров в ветерина-
рии», «Болезни конечностей у продуктивних 
животных», «Применение новокаина в ветери-
нарной практике», «Патогенетична терапія при 
загальних процесах у тварин» та інші. Професо-
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ром  В. Й. Іздепським у співавторстві видано і 
затверджено Департаментом ветеринарної меди-
цини рекомендації щодо застосування лазерів у 
практиці ветеринарної медицини, а також сорб-
ційної терапії при  хірургічних хворобах тварин 
тощо.  
Нині професор Іздепський В. Й. успішно по-

єднує педагогічну й наукову діяльність у Луган-
ському національному аграрному університеті, 
де працює на посаді завідувача кафедри хірургії і 
хвороб дрібних тварин. 
Ректорат, редколегія журналу «Вісник Полтав-

ської державної аграрної академії», колектив 
кафедри хірургії та акушерства щиро бажають 

Віталію Йосиповичу міцного здоров′я й успіш-
ної роботи у сфері ветеринарної освіти та науки. 
Нових Вам ідей і їх творчого здійснення! 
Хай же плідні зерна Вашої праці падають на 

родючий ґрунт і завжди дають багатий урожай!  
Хай не старять Вашу душу роки, 
Хай чекають Вас нові вершини й далі. 
Ще довго сердечно і трепетно радуйте світ! 
Бажаємо радісно дихати, 
Змістовно Вам жити й надалі 
І в душах людей залишати, як завжди, 
І пам’ять незниклу, й немеркнучий сонячний світ! 
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